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Η κινθτικότθτα αποτελεί μια από τισ κεμελιώδεσ αρχζσ 
ςφςταςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ οποία ενκαρρφνει και 
ενιςχφει τθ μετακίνθςθ, ώςτε να δίνεται ευκαιρία ςε νζουσ  να 
ςπουδάςουν ι να εργαςτοφν ςε μια άλλθ Ευρωπαϊκι χώρα. 

 

 

Η Ευρωπαϊκι κινθτικότθτα αφορά τθν ελεφκερθ μετακίνθςθ 
των ανκρώπων ανάμεςα ςε χώρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
ςτο πλαίςιο τθσ Ενιαίασ Αγοράσ. 

 

 

 

 

 

 

 



Τι είναι το δίκτυο EURES (EURopean Employment Services) 

 Δθμιουργικθκε το 1993 με ςτόχο το ςυντονιςμό τθσ 
πολιτικισ για τθ διακρατικι κινθτικότθτα εργαςίασ, ςτο 
πλαίςιο τθσ βαςικισ αρχισ τθσ ελεφκερθσ κινθτικότθτασ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 
 Είναι ζνα δίκτυο ςυνεργαςίασ Δθμοςίων Οργανιςμών 

Απαςχόλθςθσ τθσ Ε.Ε. θαη άιιωλ πηζηνπνηεκέλωλ  
νξγαληζκώλ δεκόζηνπ θαη ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ζε θάζε 
ρώξα.  

 
 Αποτελείται από ζνα ανκρώπινο δυναμικό άλω των 1.000 

Συμβοφλων EURES, οι οποίοι ςυμβουλεφουν και 
διευκολφνουν τόςο τουσ αναηθτοφντεσ εργαςία όςο και 
εκείνουσ που αναηθτοφν προςωπικό για τισ επιχειριςεισ 
τουσ από ρώξεο ηεο Ε.Ε, ηνπ ΕΟΧ θαη ηεο Ειβεηίαο 

 

 



Το EURES στην Ελλάδα 

 

Το EURES διακζτει ζνα ανκρώπινο δυναμικό 40 Συμβοφλωλ  
EURES. 

 

 

Οι Σφμβουλοι εργάηονται ςε 24 πόλεισ, ςε 38 Γραφεία 
Απαςχόλθςθσ (Κ.Π.Α.2) του Ο.Α.Ε.Δ. ςε όλθ τθν Ελλάδα, οι 
οποίοι ενθμερώνουν, κακοδθγοφν και παρζχουν ςυμβουλζσ 
και  πλθροφορίεσ ςε αναηθτοφντεσ εργαςία που ενδζχεται να 
μετακινθκοφν ςε άλλθ χώρα ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ 
απαςχόλθςθσ. 

 



Δράσεις του EURES 

 

  Οξγάλωζε European Job Days -  Ηκέξεο Εξγαζίαο  

  Οξγάλωζε (Online) European Job Days 

  Οξγάλωζε Information Days (Jobseekers / Employers) - Ελεκεξωηηθέο     

     εκεξίδεο  

  Οξγάλωζε Recruitment Days - Ηκέξεο ζπλεληεύμεωλ  

  Σπκκεηνρή ζε εθδειώζεηο άιιωλ θνξέωλ ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ Επξώπε 

  Study visits – Σπλεξγαζίεο γηα αληαιιαγή θαιώλ πξαθηηθώλ κε άιια ΚΜ 

 

 



EURES Portal 
http://www.eures.europa.eu 

3.900.121 Κενζσ θζςεισ εργαςίασ 

 

423.071   βιογραφικά 

 

13.396  Εργοδότεσ 

 

 Πάνω από 1.000 φμβουλουσ EURES 

 

http://www.eures.europa.eu/


 Παρουςία EURES ςτο portal του Ο.Α.Ε.Δ. 
http://www.oaed.gr 

http://www.oaed.gr/ergasia-sten-europe-eures-


EURES Greece Facebook 

https://www.facebook.com/euresgreece/ 

https://www.facebook.com/euresgreece


1. Your First EURES Job 

 
Το Your First EURES Job είναι ζνα πρόγραμμα επαγγελματικισ κινθτικότθτασ που 
βοθκάει τουσ νεαροφσ πολίτεσ τθσ Ε.Ε. να βρουν ευκαιρίεσ εργαςίασ, πρακτικισ 
άςκθςθσ ι μακθτείασ ςε κάποια άλλθ χώρα τθσ Ε.Ε., ςτθ Νορβθγία ι ςτθν 
Ιςλανδία και τουσ εργοδότεσ να βρουν καταρτιςμζνο εργατικό δυναμικό.  
 
Στόχοσ του προγράμματοσ είναι να αντιςτοιχίςει το προφίλ των νζων που ηθτοφν 
εργαςία με τισ προςφορζσ για αμειβόμενεσ κζςεισ εργαςίασ ςε ολόκλθρθ τθν 
Ευρώπθ. Οι εργοδότεσ κα πρζπει να προςφζρουν ςφμβαςθ εργαςίασ διάρκειασ 6 
μθνών τουλάχιςτον. 



1. Your First EURES Job 

• αναηθτοφντεσ εργαςία 18-35 ετών. 
 
• υπικοοι ι νόμιμοι κάτοικοι χώρασ τθσ Ε.Ε. και Νορβθγίασ ι τθσ Ιςλανδίασ. 
 
• δυνατότθτα για μετεγκατάςταςθ ςε άλλθ χώρα τθσ Ε.Ε. και Νορβθγίασ ι τθσ Ιςλανδίασ  για 
τουλάχιςτον 6 μινεσ εργαςίασ, ι 3 μινεσ πρακτικισ άςκθςθσ και μακθτείασ. 
 
• Οη ρώξεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην πξόγξακκα ζα αλαθνηλωζνύλ από Μάρηιο 2019 

 
•  Προςφζρει επιδότθςθ: 
 Συνζντευξθσ (ζξοδα ταξιδίου και διαμονισ ανάλογα με τθν απόςταςθ). 
 Μετεγκατάςταςθσ (ανάλογα με τθ χώρα). 
 Γλώςςασ (κόςτοσ μακθμάτων). 
 για τθν αναγνώριςθ των επαγγελματικών προςόντων (επικυρωμζνα αντίγραφα, 
μεταφράςεισ). 

 
• Ενθμζρωςθ για το πρόγραμμα ςτελ  ιςτοςελίδα:  
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob 
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2. Reactivate 

 
Το Reactivate είναι ζνα πρόγραμμα επαγγελματικισ κινθτικότθτασ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που βοθκάει τουσ πολίτεσ άνω των 35+ ετών τθσ Ε.Ε. να 
βρουν ευκαιρίεσ εργαςίασ, πρακτικισ άςκθςθσ ι μακθτείασ ςε κάποια άλλθ χώρα 
τθσ ΕΕ και τουσ εργοδότεσ να βρουν καταρτιςμζνο εργατικό δυναμικό.  
 
Στόχοσ του προγράμματοσ είναι να αντιςτοιχίςει το προφίλ των ατόμων που 
αναηθτοφν εργαςία, και ειδικότερα των ανζργων, με τισ προςφορζσ για 
αμειβόμενεσ κζςεισ εργαςίασ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρώπθ.  
 



2. Reactivate 
• άτομα 35+ ετών 
 
•  προτεραιότθτα ςτουσ ανζργουσ 
 
• υπικοοι ι νόμιμοι κάτοικοι χώρασ τθσ Ε.Ε. και Νορβθγίασ ι τθσ Ιςλανδίασ 
 
• δυνατότθτα για μετεγκατάςταςθ ςε άλλθ χώρα τθσ Ε.Ε. για τουλάχιςτον 6 μινεσ 
εργαςίασ, ι 3 μινεσ πρακτικισ άςκθςθσ και μακθτείασ. 
 
• οι χώρεσ που το δηαρεηξίδνληαη ην πξόγξακκα ζα αλαθνηλωζνύλ από ηο Μάρηιο 

2019 
 
•  Προςφζρει επιδότθςθ: 
 Συνζντευξθσ (ζξοδα ταξιδίου και διαμονισ ανάλογα με τθν απόςταςθ) 
 Μετεγκατάςταςθσ (ανάλογα με τθ χώρα) 
 Μετεγκατάςταςθσ οικογζνειασ 
 Γλώςςασ (κόςτοσ μακθμάτων) 
 για τθν αναγνώριςθ των επαγγελματικών προςόντων (επικυρωμζνα αντίγραφα, 
μεταφράςεισ) 

 
• Ενθμζρωςθ για το πρόγραμμα ςτελ ιςτοςελίδα:  
https://ec.europa.eu/eures/public/el/reactivate-js 
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3. Drop’pin@EURES 

 

Το Drop’pin@EURES είναι διαδραςτικι διαδικτυακι πλατφόρμα και ζνα 
πρόγραμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ που ζχει ωσ ςτόχο να βοθκιςει 
τουσ νζουσ να ενιςχφςουν τθν απαςχολθςιμότθτά τουσ και τισ δεξιότθτζσ 
τουσ προςφζροντασ πλικοσ ευκαιριών απ' όλθ τθν Ευρώπθ. 
 



3. Drop’pin@EURES 

• Σι είδουσ ευκαιρίεσ μπορώ να βρω ςτον διαδικτυακό τόπο;  
Στον διαδικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε προγράμματα μαθητείασ, πρακτικήσ άςκηςησ, 
επιμόρφωςησ, ηλεκτρονικά μαθήματα, προγράμματα εκμάθηςησ γλωςςών, 
καθοδήγηςησ και επαγγελματικήσ πλαιςίωςησ, καθώσ και διάφορεσ άλλεσ κοινωνικζσ 
υπηρεςίεσ (π.χ. βοήθεια με τη ςτζγαςη). 
 
• Σι είδουσ επιχειρήςεισ προβάλλονται ςτην πλατφόρμα; 
Πρωτοποριακζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ τθσ Ευρώπθσ Σε αυτζσ μποροφν επίςθσ να 
προςτεκοφν και οι τοπικζσ, εκνικζσ και διεκνείσ ΜΚΟ, όπωσ και άλλοι μθ κερδοςκοπικοί 
οργανιςμοί, οι οποίοι επιλζγουν το Drop'pin@EURES για να παρουςιάςουν τισ ευκαιρίεσ 
τουσ.  
 
 
• Ενθμζρωςθ για το πρόγραμμα ςτισ ιςτοςελίδεσ:  
 
 https://ec.europa.eu/eures/public/el/help-and-support/opportunities 
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4. EUROPEAN ONLINE JOB DAYS 
https://www.europeanjobdays.eu/ 
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Σασ ευχαριςτώ! 

 

http://eures.europa.eu 

http://www.oaed.gr 

    http://www.facebook.com/euresgreece 

https://www.youtube.com/watch?v=tGED_ohGBAA 
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